
جدول الدروس االسبوعي

عبد الكريم عزالدين صادق االعرجياالسم
Arabic.nation@yahoo.comالبريد االلكتروني

العصر العباسي االولاسم المادة
-مقرر الفصل
لتعريف الطلبة بتاريخ الدولة العباسية في العصر االول، واهم خلفاء تلك اهداف المادة

والحروب العسكرية، / برز المشاكل الداخلية والخارجية للدولةالدولة، وا
.وكذلك ابراز بعض المعطيات الحضارية في تلك الفترة

-التفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر العباسي

المصادر الخارجية
اليعقوبيتاريخ المسعودي، تاريخ الطبري، تاريخ

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٢٥مثال-%١٠مثالً-%١٥مثالً

معلومات اضافية

یة العراقجمھور
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:القســم 
الثالثة:المرحلة 

عبد الكریم عزالدین صادق:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
قسم التاریخ:ن العمل  مكا



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

یم السیاسي للعباسيالتنظ١٣/١٠/٢٠١١
الدعوة العباسیة السریة٢١٠/١٠/٢٠١١
الدعوة العباسیة العلنیة٣١٧/١٠/٢٠١١
مدن الدعوة العباسیة٤٢٤/١٠/٢٠١١
الحرب بین العباسیین واالمویین٥٣١/١٠/٢٠١١
انتصار العباسین٦٧/١١/٢٠١١
الخلیفة ابي العباس السفاح ٧١٤/١١/٢٠١١
الوزارة في عھد السفاح٨٢١/١١/٢٠١١
الحركات العقائدیة ٩٢٨/١١/٢٠١١

١٠٥/١٢/٢٠١١--
١١١٢/١٢/٢٠١١--
عالقة العباسین مع العلویین١٢١٩/١٢/٢٠١١
١٣٢٦/١٢/٢٠١١--
١٤٢/١/٢٠١٢--
سیاسة المأمون في بالد الشام١٥٩/١/٢٠١٢
ون في مصرالمأم١٦١٦/١/٢٠١٢

عطلة نصف السنة
الخلیفة المعتصم١٧٣٠/١/٢٠١٢
االتراك والمعتصم١٨٦/٢
عالقة العباسیین مع البیزنطیین١٩١٣/٢
٢٠٢٠/٢--
٢١٢٧/٢--
٢٢٥/٣--
عالقة العباسیین مع االفرنج٢٣١٢/٣
الجوانب الحضاریة٢٤١٩/٣
٢٥٢٦/٣--
ثورة الزنج٢٦٢/٤
الخلیفة الواثق٢٧٩/٤
الخلیفة المتوكل٢٨١٦/٤
٢٩٢٣/٤--
الصراع بین المستعین والمعتز٣٠٧/٥
فترة امیر االمراء٣١١٤/٥
٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد :الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

التاریخ:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

عبد الكریم عز الین صادق:اسم المحاضر الثالثي 
مساعداستاذ:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
قسم التاریخ:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor a.kareem ezeldeen sadik al-argee
E_mail Arabic.nation @yahoo.com
Title The history of the first abbaside age
Course Coordinator -

Course Objective To learn thestudentes about the history of the first abbaside
age, the famous caliphas for the state, and the main exernal and
interal problems, the military wars, and the civilizational
production.

Course Description Type here course description

Textbook
The history of the Arabic Islamic state in the abbasides age .

References
Massaodi history ,tabree history ,yaghoubi hist.

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 15 10 ---- 50

General Notes Type here general notes regarding the course

University: a.kareem ezeldeen
sadic al-argee
College:college of education for
women
Department: history
Stage:third
Lecturer name:ass.proff.
Academic Status:phd
Qualification:colleg for
women/history deparment
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 3/10 The abbasides politcal
2 10 /10 The secret of abbaside

movement
3 17 /10 The military of abbaside

movement
4 24/10 The towns of abbaside

movement
5 31/10 The war between

abbasides and amoeen
6 7/11 The victory of abbasides
7 14/11 a.a.saffah calipha
8 21/11 The ministry system
9 28 /11 The foreign from Islamic

movements
10 5/12 =
11 12/12 =
12 19/12 The relation ship

between abbasides and
al alween people

13 26/12 =
14 2/1 =
15 9/1 The mamoon calipha
16 16/1 =

Half-year Break
17 30/1 Muatism calipha
18 6/2 Muatism and turkish
19 13/2 Abbasides and byzanta
20 20/2 =
21 27/2 =
22 5/3 Abbasides and french
23 12/3 Civilization productions
24 19/3 =
25 26/3 =
26 2/4 Alzench revlution

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



27 9/4 Wathic calipha
28 16/4 Mutawikal calipha
29 23/4 The war between

moostaeen and mooatiz
caliphaes

30 7/5 =
31 14/5 =
32 21/5 History of prince of

princess
Instructor Signature: Dean Signature:


